W imię Trójcy Przenajświętszej i przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II
Chryste Królu, króluj w naszych sercach i w całej Polsce!
Internetowy Ruch Katolicki "Domy Modlitwy św. JPII przekazuje nadzwyczajne Słowo Boże (5 orędzi)
otrzymane w ostatnim czasie przez członka naszego Ruchu, mistyczkę (Alicję) Marię Michalinę od Apokalipsy,
dotyczące warunku duchowego ratowania Polski przed III wojną światową, która według Maryi „wisi na włosku”.
Ratunkiem jest Obwołanie Chrystusa Króla Wszechświata Królem POLSKI poprzez przeprowadzenie Wolnej
Elekcji na Błoniach Krakowa w dniu święta Chrystusa Króla Wszechświata, tj. 24 listopad 2019. Promotorami tego
wydarzenia mają według Maryi być Pan Prezydent Andrzej Duda jako reprezentant najwyższej władzy państwowej i
ks. abp. Marek Jędraszewski metropolita Archidiecezji Krakowskiej. Na nich ma się opierać główna oś działań
organizacyjnych, a wspomagać ma abp. Wacław Depo.
Maryja na zasadach Wolnej Elekcji zaprasza wszystkich i Rząd, nowy Parlament i Episkopat. Pragnie
powtórzenia tego co zrobił król Jan Kazimierz we Lwowie w 1656 roku: „Trzeba to powtórzyć wraz z Episkopatem
Polski z wolnej woli jak zechcą, tak jak S.B. Rozalia Celakówna to podała: „z Rządem na czele”. Dodajmy, że Wolna
Elekcja jest najbardziej demokratyczną formę wyboru, nie wymagającą kolegialności urzędowej czy kościelnej, więc
Maryja ma nadzieję, na „pospolite ruszenie” i na to, że przybędą ci, którzy autentycznie pragną realizować to
wiekowe wyznanie wobec Polski: „Bóg, honor i Ojczyzna”. Takie ukierunkowanie wypływa również z dalszych słów
Maryi: „Wzywam osobiście Rząd, Parlament jak się ustabilizuje, możecie to uczynić w wolnej woli, którą wam dał
BÓG, a nie w zaślepieniu służąc „dwóm panom”. Powtarzam: III wojna wisi w powietrzu, jeśli POLSKA, naród mój,
nie dokona tej INTRONIZACJI MOJEGO SYNA W WOLNEJ ELEKCJI. Błagać, by ta Intronizacja w Wolnej Elekcji godnie
się dokonała. I niech się tak stanie. Amen . Amen. Amen.”
Nie trudno się domyśleć, że dla wypełnienia tego największego w historii zadania duchowego Polski powinny
być uruchomione wszystkie pomocne Polsce siły, te wielkie i te małe. Według Maryi, powinien być dany „Manifest
ogłoszeniowy w mediach państwowych i katolickich, by moje dzieci się zebrały, czas i miejsce”. […]
Polska była z różańcem na granicach, Polska była przy Krzyżu, teraz proponujemy następujące hasło
promocyjne: „Polska przy tronie Chrystusa Króla w Wolnej Elekcji - Kraków 24 XI 2019r.” Wszystkim, którzy pragną
włączyć się w działania dla Intronizacji Jezusa na Króla Polski, życzymy wszelkiego potrzebnego umocnienia
duchowego przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II. Pasterzy naszego Kościoła prosimy o błogosławieństwo i aktywny
udział.

źródło: http://www.domymodlitwyjp2.pl/pl/wolna-elekcja-krakow-24xi2019

SŁOWO BOŻE DO (ALICJI) MARII MICHALINY OD APOKALIPSY
Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”

6/7-X-2019r.
Rozkazuję Królowa Różańca Świętego z Pompei, córo moja MM od Apokalipsy:
Idź, zmów Koronkę do Miłosierdzia Bożego razem ze św. Faustyną i wróć do spisywania "Słowa Bożego". Potwierdzenie
otrzymałaś podczas Mszy Świętej: Psalm 30 werset 3, zapisz:"Panie Mój Boże do Ciebie wołałem, a Tyś mnie uzdrowił". Temat:
„Podzięka za wybawienie od śmierci”.
Już jesteś gotowa, teraz nałóż Mój Święty Szkaplerz i słuchaj uważnie, co Duch Święty mocą swoją przez Moje Niepokalane Serce
będzie mówił. Amen. Amen. Amen.

OGŁASZAM ALARM NADZWYCZAJNY
dla wszystkich dzieci Moich wybranych - można rzec pożogi wojennej, która jak to wy mówicie, „wisi na włosku”.
Mobilizacja Polaków do modlitwy, bo to jest ostatnia batalia w obronie Królestwa Mojego, któremu na imię
POLSKA.
Wybór należy do was. Zasygnalizował już MÓJ SYN JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI /nie oficjalnie nazwany/
przez posługę słowa św. Jana Apostoła od Apokalipsy, by zwołać WOLNĄ ELEKCJĘ na Błoniach Krakowa, by Jego
Majestat Syna Boga Żywego, ogłosić oficjalnie Królem Polski. Potwierdzam to jako Hetmanka Waszego Narodu,
wzywam by to „pospolite ruszenie” wszystkich ludzi, którym leży na sercu dobro ojczyzny - wykonali w wolnej woli
czyniąc ten wybór. Zarówno EP, arcybiskupi, biskupi, kapłani, lud mój, który pierwszy uwierzy w ten „Apel
Nadzwyczajny”.
Tak jak było powiedziane, napisane - ogłoszone winno być na stronie internetowej DM św. JP II i nie tylko,
na wszystkich portalach zainteresowanych tą tak ważną sprawą. Poinformować wszystkie Grupy Intronizacyjne i
odpowiedzialnych za tą nominację biskupów w Episkopacie Polskim, którzy tą zaszczytną z wybraństwa Polskę
opóźniają - jako „Nowe Jeruzalem”. Wzywam osobiście Rząd, Parlament jak się ustabilizuje, możecie to uczynić w
wolnej woli, którą wam dał BÓG, a nie w zaślepieniu służąc „dwóm panom”.
Polecenie do arcybiskupa Krakowa M.J.: Należy już zdjąć tą nie słuszną suspensę z ks. Piotra Natanka, którego
Duch Święty przygotował i tą Armię Rycerzy Chrystusa Króla na ten czas wojny duchowej. I niech wraz z Waszą EXL
działa, ratując Moje Królestwo, Mój Lud i kapłanów oddanych MI w niewolę macierzyńskiej miłości, którzy są w Moim
Maryjnym Ruchu Kapłańskim. Ten czas jest „brewe”, z łaski Bożej.
Mój wybrany syn ks. P. N. ma media, a więc ogłosić trzeba mojemu ludowi czas, miejsce, by dokonać tej
WOLNEJ ELEKCJI jak najszybciej - to jest w dniu święta Chrystusa Króla Wszechświata - proklamując nominację na
KRÓLA POLSKI wraz ze wszystkimi atrybutami władzy. Berło i korona winna być dana z godnością i pokorze serca,
„suplika” by zechciał przyjąć. Przymierze winno być na wzór św. Jana Pawła II przygotowane i „Zawierzeniem” przez
Moje Niepokalane Serce Królowej Korony Polski i Litwy, Przeczyste Serce św. Józefa – oddane Trójcy Przenajświętszej.
Teraz Ja Królowa Różańca Świętego z Pompei, Gietrzwałdu, Fatimy mówię: Błagajcie tą nowenną, by wrócili
synowie biskupi z EP na łono Ojca Przedwiecznego. Tak jak ten marnotrawny syn mówiąc: „Zgrzeszyliśmy,
popełniliśmy błąd nie uznając -Moich Królowej Pokoju- Objawień Oławskich” - bo wtedy, by była inna wasza droga do
nawrócenia. „Zaprzepaściliśmy dary Ducha Świętego, jesteśmy w potrzebie, ratuj Matko Królowo Korony Polskiej, bo
giniemy”.
Ojcowie Paulini módlcie się z waszym arcybiskupem Depo i nie idźcie na zaparte. Obraz Chrystusa Króla Polski
- dar Polonii w tym dniu oficjalnie podwyższyć do godności wg. Matki waszej życzenia, umieścić na poczesnym
miejscu w Mojej Kaplicy, bo to BÓG ŻYWY winien królować w tym znaku jako KRÓL POLSKI. Basta! Tyle czasu i łask
zmarnowanych przez zarządzenia wasze.
Trzeba pytać Boga w Trójcy Jedynego co należy czynić, a nie słuchać podpowiedzi złego ducha, który
niektórych z was /nie będę wymieniać po imieniu/ ujarzmił przez mamonę. Mówię wam synowie Moi, bo jeszcze
mam miłość macierzyńską do zbłąkanych owiec. Ale teraz basta wypełnia się – „połowa czasu i czas” już jest. Czy
chcecie, aby w Polsce zapanował Antychryst? Na co czekacie?

Odwagi, odwagi! Czy myślicie, że dadzą wam nominacje kardynalskie na Watykanie? Ignorują was, bo nie jesteście
bardzo skłonni /zaznaczam nie wszyscy/ wypełniać co wam polecą, jak zagrają, choć nierozumni są w zmowie, bo
judzą przeciw św. JPII, chcą wam wcisnąć nowe reguły Przeistoczenia Najświętszego Ciała I Krwi Pańskiej.
Ta Ohyda Spustoszenia już jest wdrażana i ten Synod Amazoński to „Czarny Synod”, bo prawa Boskie
zostaną przewrócone do góry nogami. To poganie winni się nawracać na wiarę katolicką, chrześcijańską,
apostolską, a nie wy macie przyjmować ducha pogaństwa szamanów na Watykanie, zasadzając drzewko w dniu św.
Franciszka w Ogrodach watykańskich w kulturowych pląsach tanecznych „matki ziemi” mówiąc.
To parodie te powtarzane „ocieplenia klimatu”, czyniąc z tego aspekt religijny, by odwrócić uwagę od spraw
ważniejszych, jak na nowo zechcą ukrzyżować Mojego Syna przez „zaprzestanie Ofiary Mszy Świętej” to jest
Eucharystii. Na to nie pozwoli Bóg Ojciec Przedwieczny. Jego gniew jest WIELKI W POTĘDZE.
Powtarzam: III wojna wisi w powietrzu, jeśli POLSKA - naród mój nie dokona tej „INTRONIZACJI MOJEGO
SYNA W WOLNEJ ELEKCJI” to prawdziwie zostanie was BARDZO MAŁO. Te wszystkie kataklizmy przyrody były i są
ostrzeżeniem dla całego świata, a jednak od swoich złych nałogów, zasad profanacji Bożych, szkoły LBGT nie
odwróciliście się! A za tym czas się wypełnia wg proroctwa św. Jana od Apokalipsy, bo Bóg jest miłosierny ale i
sprawiedliwy, a za tym: „Prześwietlenie Sumień” da wam wgląd do waszej duszy. I zobaczycie waszą małość i węża,
jakiego wy wszyscy, szczególnie pasterze, kapłani i ludu mój wykarmiliście w sercu przez wasze "ja". EGOIZM to
Wasz Bóg.
Ale BÓG W TRÓJCY JEDYNY nierychliwy lecz miłosierny jeszcze czeka. Co zrobicie wg waszej woli - wam się stanie. A
święta wola Boża wypełni się szybko i tak się stanie.
Nie lękaj się córko moja umiłowana MM od Apokalipsy, nie są to słowa twoje, ale mocą Ducha Świętego mówi
Królowa Polskiego Narodu, Wasza Hetmanka bolejąca nad dziećmi swoimi - Matka Bolesna z Lichenia, gdzie Biały
Orzeł będzie rozerwany, królestwo rozbite, wydane dzieci moje na poniewierkę, gdy zapanuje Antychryst. Wyrwie
miłość Moją z serc waszych. To chce unicestwić, rozbić, uderzyć w rodzinę, zmasakrować dzieci nienarodzone, żywić
się ich krwią, łona matek niewdzięcznych uczynić cmentarzem.
Młodzież ugościć narkomanią, pijaństwem, rozpustą, dzieci małe zdeprawować przez posługę LOBBY. Czy wy na
urzędach państwowych tuż przed wyborami chcecie iść na takie ustępstwa, byle tylko do celu - swoje „ja” wybrać,
wygrać?
Dla kogo pracujecie i komu wcisnąć chcecie tą ciemnotę, jak to wy mówicie? Zwą się katolikami, a przebarwili się
tylko, byle by tylko do celu! Jedni drugich obwiniają plując sobie w twarz. A jak plują na Mojego Syna, profanując
Eucharystię, Moje wizerunki? Gorzej, jak było powiedziane w Sodomie i Gomorze.
Obudźcie się wy na piedestałach w EP, w kuriach diecezjalnych, parafiach. Głoście miłość Boga Najwyższego,
piętnujcie grzech po imieniu, a nie serwować poprawność polityczną. „Było już o tym mówione”, tak, ale nigdy za
dużo "Słów Matki Boga" w takich okolicznościach „pożogi wojennej”, tak można rzec.
Narody przygotowują się, jak Bóg Ojciec dopuści, to nie pozostanie i tu w Polsce „kamień na kamieniu”.
ODWAGI! UPAŚĆ NA KOLANA WY EXL W EP, wy ludu Mój - żebrząc przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi
NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA – ofiarowanej na każdym ołtarzu.
A co będzie, gdy zniknie ta „Ofiara chleba wina”, która jest samą MĘKĄ, co was oczyszcza? A co was oczyści szamańskie ochłapy, czary, pląsające tańce, zwyczaje z piekła rodem, gdy POŁĄCZONE zostaną WSZYSTKIE SEKTY
SZATAŃSKIE, WYZNAWANIE BUDDY, UWIELBIANIE WĘŻA STARODAWNEGO SMOKA???
Na tym zakończymy córko moja MM od Apokalipsy. Amen. Amen. Amen. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen.
Amen. Amen.
Wysłać do w/w osób, błagać by Rozalia Celakówna została wyniesiona na ołtarze, jak i śp. Sługa Boży Tadeusz
Kiersztyn i jego dorobek duchowy uwidoczniony. Błagać, by ta INTRONIZACJA - W WOLNEJ ELEKCJI GODNIE SIĘ
DOKONAŁA. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.
Potwierdzenie Psalm 100 werset 2 zapisz: "Służcie Panu z weselem! Wśród okrzyków radości stawajcie przed NIM”.
[…]

Proście nieustannie, wzywając nas Litanią do wszystkich świętych, błagając ze łzami w oczach „sercem
gorejącym” jak mówił wasz wielki papież Polak - patron tych DM św. jego Imienia. Dlatego nie lękajcie się wysyłać
powiadomień przez aniołów, by działali modląc się. Czas nagli! Macie teraz wiele możliwości: poczta elektroniczna, TV
Chrystus VINCI, TV Gloria, TV Real, TV Republika, RADIO CHRYSTUSA KRÓLA w Chicago. Wysłać na Katolickie Radio
Maryja, ale czy ogłosi, poda do publicznej wiadomości?
A wszystko w Imieniu BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO za przyczyną św. Jana Pawła II patrona Polski.
TA MOBILIZACJA WINNA BYĆ SZYBKO PRZEKAZANA.
[…]
_______________________________________________________________________________________________

20-X-2019r.
[...]
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Pozdrawiam moje wybrane dzieci trwające na
modlitwie Adoracji Najświętszego Sakramentu, których po imieniu zaprosił Mój Syn Jezus Chrystus Syn Boga Żywego,
Król Polski i waszych serc. [...]
Za Polskę Ojczyznę waszą trzeba wielkiej modlitwy, by ta Intronizacja Syna Mojego Króla Wszechświata na
Króla Polski w Wolnej Elekcji na błoniach Krakowa dokonała się. To jest syzyfowa praca duchowa i fizyczna, ale
ŁASKĄ BOŻĄ za wstawiennictwem świętych i błogosławionych, oraz dusz czyśćcowych, którym Bóg Wszechmogący
pozwolił przyjść, szczególnie patriotom, by błagać za Ojczyzną.
Wspomagało Was całe niebo z woli Królowej Różańca Świętego bo łaskę wyprosiła Moja córa, oblubienica Jezusa
Chrystusa Janina B. mająca wielką wolę by tę Adorację Mojego Syna obecnego w EUCHARYSTII zorganizować [...] Czas
jest bardzo trudny - Sodoma i Gomora pokazuje swoje języki jaźni. Marsze chce organizować różowe, tęczowe, by
znowu edukować dzieci Moje w kierunku seksu źle pojętego.
Ogólnie mówiąc, choć wybory wygrała prawica, to jednak nie daje znaku "RZĄD" w cudzysłowie, by zabronić tych
deprawacji. Za mało też o tym mówią kapłani, bo są tresowani na poprawność polityczną. Nie nazywają grzech po
imieniu, a za to jest wielka odpowiedzialność wobec Boga Najwyższego - Jego Przykazań Dekalogu. Ale w myśl
przysłowia „ryba psuje się od głowy”, a głowa na Watykanie pląsa w tanecznym korowodzie z demonami, jak już
mówiłam, przy aplauzie kardynałów.
Zamiast ogłosić Chrystusa Króla Wszechświata Królem Wszystkich Narodów intronizując Go, to Bergolio
intronizował na oczach wszystkich zebranych w Bazylice św. Piotra „Boginię Płodności Amazonii”. Pytam Ja, Matka
Chrystusa Króla Pośredniczka Łask, kto mu to prawo dał bezbożne, by wyznawać Belzebuba?
To jest profanacja zrobiona w białych rękawiczkach i prawie nikt się temu nie sprzeciwia. Pytam, gdzie są godni
kardynałowie, arcybiskupi, biskupi, kapłani i lud mój? Tak jest na rozdrożu. Co wy robicie, szamanów przyjmujecie,
pogaństwo wprowadzacie? To jest schizma w Kościele świętym, katolickim, apostolskim, chrześcijańskim. Tego Bóg
Wszechmogący nie wybaczy. Amen. Amen. Amen.
I mówi wam: pokuty, pokuty, pokuty, postu by ta Wolna Elekcja na błoniach Krakowskich się dokonała to
mianowanie na Króla Polski w Moim Królestwie. To będzie zwycięstwo.
Trzeba wielkiego zaangażowania hierarchów kościoła Świętego EP, władz państwowych, ale najważniejszy
jest mój lud, jeżeli nie odpowiedzą wszyscy wezwani po imieniu - to jest: Pan Prezydent z rządem na czele, władze
miasta Krakowa, arcybiskupi z EP, szczególnie Krakowa i Częstochowy.
Winni dać Manifest ogłoszeniowy w mediach państwowych i katolickich, by moje dzieci się zebrały, czas i miejsce,
bo ich chęć i miłość do Mojego Syna jest tą siłą, która dodaje MI Skrzydeł Białego Orła by działać.
Również zapraszam J.E. mojego syna królewskiego abp. Jana Pawła Legę, którego św. Jan Paweł II bardzo cenił.
Zapraszam też suwerennie wybraną Konfederację, która w swoim programie deklarowała obwołanie Mojego Syna
Jezusa Chrystusa Królem POLSKI, TO NIECH TERAZ SIĘ WYKAŻE DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE Z PREZYDENTEM ANDRZEJEM
DUDĄ, BY ZAŻEGNAĆ TE WAŚNIE, A DZIAŁAĆ W MIŁOŚCI DO BOGA I BLIŹNIEGO, bo ta Koalicja zjednoczona w ruchu
lewicowym, będzie bardzo przeszkadzać –„faktycznie” jak powiedział MÓJ SYN JEZUS CHRYSTUS DO PROROKA
CYPRIANA POLAKA.

Trzeba modlitwy za każdego senatora i posła - RÓŻANIEC DAĆ, JAK CZYNI TA MAŁA GRUPKA zgromadzona przy
Chrystusie Królu z Domu Modlitwy Panny Ubogiej i św. JPII. Szczęść wam Boże.
Pozdrawiam Ja, Matka kapłanów, proboszcza i wikariusza za ich „tak” na Adorację Mojego Syna Jezusa
Chrystusa w Eucharystii. Dziękuję i przypominam: należy wystawić do publicznej czci Najświętszy Sakrament tak jak
to czynił Mój umiłowany syn proboszcz Jerzy S. co najmniej na jedną godzinę jak w Ogrójcu, bo Ogrójec się zbliża
dla kapłanów Polski, ludu Mój - krzyżują Mojego Syna na nowo. Błagam otwórzcie swoje serca, sami wiecie ile łask
daje ta jedna godzina Adoracji - to jest balsam kojący, wynagradzający wasze grzechy. Gdy was Bóg powoła do
wieczności to wtedy usłyszycie Jego słowo: „Błogosławieni cisi i pokornego serca, albowiem oni dostąpią miłosierdzia
Bożego”. Dlatego parafianie winniście dziękować za tą Adorację zarówno kapłanom jak i organizatorom. […]
Temat: Wizja siedmiu czasz i siedmiu plag. I to się wypełni bardzo szybko, „bo lud ten dojrzał do kary”- to
podpowiada Anioł AVE Stróż Polski, jak zadania podane przez Matkę Jasnogórską Hetmankę Narodu Polskiego się nie
wypełnią.
A Matka Boża mówi: „Uczyńcie wszystko co mówi Mój Syn”, a Syn Boży mówi tak w Słowie Bożego pouczenia
Mojej Umiłowanej Matki Hetmanki waszego Narodu co do tej Wolnej Elekcji: „Przygotować tron dla Króla Polski”.
- Bóg zapłać Królowo Polski, kochana Mateńko za twoje słowo pouczenia.
Kocham was, kocham dzieci tu zebrane i łączące się duchowo - kocham. Napisz MM od Apokalipsy, że nie są to twoje
słowa, ale mocą Ducha Świętego mówi Królowa Polski. I tak się stało. Amen. Amen. Amen.
[...]
Powiadomić J. E. abp Jana Pawła Lengę, Posłów Konfederacji. Wykonać i prosić św. Jana Pawła II, by wam
duchowo przewodniczył w tych działaniach. I niech się tak stanie.
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(więcej orędzi w linku powyżej)

